Dzień Dobry😊
Witam po weekendzie. Przed nami dwa ostatnie dni kształcenia na odległość😊

Poniedziałek 29. 06. 2020 r.
1. Ćwiczenia i zabawy ruchowe.
* „ Gimnastyka”
- Marsz i bieg w różnych kierunkach, a na mocne uderzenie w bębenek lub klaśnięcie
dziecko zatrzymuje się w miejscu.
- Stoimy w małym rozkroku i wykonujemy krążenia głowy.
- Czas na „spacer”, dlatego maszerujemy dookoła pokoju unosząc kolana wysoko – należy
pamiętać o prostych plecach.
Oj…dzisiaj „wieje wiatr” - naśladowanie ruchu kołysania się gałęzi drzew przy lekkim
i silnym wietrze.
- Co to za „psotny wiatr?” – dziecko podskakuje i podrzuca chustkę.
Obserwuje opadanie i chwyta ją w locie.
- „Podnieś chustkę”- palcami stóp dziecko chwyta chustkę i unosi ją w górę
(raz prawą, raz lewą).
- Dziecko siada na dywanie w siadzie skrzyżnym i dmucha w chustkę z różnym
natężeniem.

* „Sznurek parzy”- zabawa ruchowa
Rodzic kładzie na podłodze sznurek (wstążkę, skakankę, cienki pasek bibuły).
Wymyśla różne sposoby poruszania się z jego wykorzystaniem np.:
- chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem,
- przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem,
- przeskakiwanie przez sznurek bokiem obunóż lub z nogi na nogę.

* „Muchy, bociany i żaby” – zabawa ruchowa
- Rodzic wypowiada zdanie, dziecko naśladuje zwierzęta i ich głosy.
Nad łąką latają muchy: bzz, bzz, bzz, bzz.
(dziecko - naśladuj latanie muchy i powtarza: bzz, bzz)
Usłyszały to żaby, zaczęły skakać i łapać muchy: kum, kum, kum, kum. (dziecko – naśladuje
skakanie i powtarza: kum, kum).
Po chwili po łące zaczęły chodzić bociany: kle, kle, kle, kle. (dziecko – naśladuje chód
i powtarza: kle, kle).

2. „Pory roku”- rozwiązywanie zagadek.
Utrwalenie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych na podstawie zagadek, ilustracji
i doświadczeń własnych dzieci. (Załącznik nr 1)

W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatru ciepłym powiewem,
z pięknem kwiatów, ptaków śpiewem (wiosna).

O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka
grzeje nas i lśni. (lato)

Co to za pani w złocie, czerwieni,
sady maluje, lasy przemieni?
A gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,
śnieżna zawieja po niej nastaje! (jesień)

Przyjechała saniami,
przywiozła śnieg biały,
śnieżną pierzyną
okryła świat cały. (zima)



Rozmowa na temat charakterystycznych cech pór roku. (Załącznik nr 2)

– zima: mróz, śnieg, lód, jest zimno, krótkie dni, długie noce;
– wiosna: pierwsze wiosenne kwiaty, pąki, listki i kwiaty na drzewach, pojawiają się owady,
przylatują ptaki z ciepłych krajów, jest cieplej, dni są dłuższe niż zimą, zieleni się trawa, ptaki
budują gniazda;
– lato: świeci słońce, jest gorąco, dni są długie, można się opalać i kąpać, występują burze,
pojawia się tęcza, dojrzewają maliny, poziomki, czereśnie i wiśnie;
– jesień: kolorowe liście spadają z drzew, ptaki odlatują do ciepłych krajów, często pada
deszcz, rosną grzyby ,pojawiają się mgły, kasztany, żołędzie.
3. Słuchanie wiersza pt. „Lato” B. Frączak. (Załącznik nr 3).

LATO
Przyszło do nas lato ciepłe i pachnące,
będziemy się bawić na zielonej łące.
Pogramy w piłeczkę albo w chowanego,
odwiedzimy na wsi dziadka kochanego.
Pójdziemy w góry, by szlaki zdobywać,
a potem nad morze troszeczkę popływać.
Odkryjemy miejsca dotąd nam nieznane,
dobrze, że już przyszło lato ukochane.


Wypowiedzi dzieci na temat „ Zabawy w lecie” na podstawie tekstu .



„Sylaby”- zabawa dydaktyczna (karta pracy nr 1).

- Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
- Dziecko dzieli wyrazy na sylaby i określa liczbę sylab w wyrazie.

4. Zabawy swobodne na placu zabaw.
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